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Souhrn
V roce 2019 pokračovaly práce související
s analýzami výskytu rozpínavých reakcí v betonu,
analýzami mikrostruktury a chemismu betonu.
Jednotlivé aktivity zahrnovaly:

 analýzu betonových vzorků odebraných z dálnic
po jejich dlouhodobém cyklickém testování
v Institutu F.A.Finger für Baustoffkunde
(Německo, Weimar),

 provádění nestandardních zkoušek na zkušebním
úseku vozovky, kde byla při výrobě betonu pro
CB kryt část dávky cementu nahrazena struskou,

 studium reliktů portlandských slínků přítomných
ve vzorcích betonu různého stáří,

 dokončení a certifikace metodiky Ministerstva
dopravy, která se zabývá SEM/EDX analýzami
betonových vzorků v souvislosti s identifikací
výskytu rozpínavých reakcí (ve spolupráci
s WP6) [1],

 prezentace dosavadních výsledků v odborných
časopisech,

 příprava návrhu pokračujícího projektu do výzvy
TAČR, programu: Doprava 2020+.

Oblast použití
Analýzy mikrostruktury betonu a použitého
kameniva se používají při posuzování míry napadení
struktury betonu rozpínavými reakcemi, zejména
alkalicko-křemičitou reakcí ASR, sekundárním
síranovým rozpínáním apod.

Mimo dilatometrických zkoušek podle TP 137 [2] se
stále častěji provádějí podrobnější analýzy betonu
různého stáří za účelem ohodnocení jeho stavu
a predikce jeho vývoje do budoucna.

Tomuto účelu mohou přispět jak výsledky zkoušek
a analýz provedených v rámci řešení tohoto
projektu, tak navržené postupy, zejména s využitím
kombinace skenovací elektronové mikroskopie

(SEM), energiově-disperzní spektroskopie (EDX) a
optické mikroskopie.

Tyto postupy byly aplikovány při analýzách vývrtů
odebraných z CB krytu vozovky v místech
s vyskytujícími se problémy. Zmiňovaná metodika
byla certifikována a je k dispozici pro její širší
uplatnění.

Metodika a postup řešení
1) Analýza betonových vzorků odebraných z dálnic
po jejich dlouhodobém cyklickém testování:

Po ukončení zkoušek ve FIB klimatizační komoře,
byly vzorky připravené z horní a spodní části vývrtů
převezeny do CDV a zde byl stanoven výskyt
rozpínavých reakcí a variabilita oxidů K2O, Na2O,
Cl- a SO3 v jednotlivých fázích pojiva CBK,
odpovídající jednotlivých režimům zkoušení (postřik
NaCl, postřik vodou, referenční sada).

2) Zkoušky na zkušebním úseku vozovky, kde byla
při výrobě betonu pro CB kryt použita struska.

Jako doplňkové byly provedeny některé méně běžné
zkoušky na vzorcích odebraných jak z referenčního
úseku (CBK bez strusky), tak ze zkušebního úseku
(s příměsí vysokopecní strusky). Jednalo se zejména
o stanovení charakteristik vzduchových pórů,
zkoušku odolnosti proti průchodu chloridových
iontů podle ASTM C1202-19 (viz obr. 1) a
stanovení statického modulu pružnosti v tlaku.

Obr. 1 Zařízení měřicí odolnost betonu proti průchodu
chloridových iontů
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3) Studium reliktů portlandských slínků přítomných
ve vzorcích betonu různého stáří.

Byl navržen nový postup, umožňující analýzu
cementů použitých do betonů na konstrukcích
různého stáří. Zkoumány byly vzorky betonů z
rozmezí let 1995 až 2008.
Pro identifikaci nejpravděpodobnějšího fázového
složení cementového slínku použitého při betonáži
se vyhodnocují nezhydratované části cementu
a stanovuje se jejich minerální povaha (alit/belit
a jejich poměr), viz obr. 2 [3].

Obr. 2 Příklady fragmentů slínku - relikty vhodné pro
stanovení poměru slínkových fází [3]

4) Dokončení a certifikace metodiky Ministerstva
dopravy, která se zabývá SEM/EDX analýzami.

Byla dokončena a certifikována metodika s názvem
„Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím
elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem -
uplatnění na cementovém betonu“. V metodice jsou
shrnuty dlouholeté zkušenosti pracovníků CDV
s použitím těchto zařízení pro analýzu
mikrostruktury betonu a degradačních procesů,
především cementobetonových krytů vozovek.
Metodika obsahuje podrobný postup pro přípravu
vzorků, viz obr. 3, provádění analýz a způsob
vyhodnocení.

5) Prezentace dosavadních výsledků a další postup.

Výsledky byly prezentovány v časopise Beton TKS,
Silniční obzor [3, 4] a začal se připravovat článek na
16. mezinárodní konferenci ICAAR: Alkali
Aggregate Reaction in Concrete, která se bude konat
v červnu 2020 v Lisabonu.

Ve spolupráci s firmou Skanska a.s. byl připraven
návrh projektu do výzvy Technologické agentury
ČR, programu: Doprava 2020+. Projekt se jmenuje:
Opatření zvyšující životnost vozovek

s cementobetonovým krytem v souvislosti s
omezením přísunu alkálií z externích zdrojů.

Obr. 3 Typy betonových vzorků připravených pro
SEM/EDX analýzu - neřezaný, neleštěný (vlevo nahoře),
leštěný (vpravo nahoře), zalitý v pryskyřici (vlevo dole) a

petrografický tenký výbrus velikosti 3 x 5 cm (vpravo
dole) [1]

Výsledky a závěr
Ing. Stryk se pravidelně účastnil jednání pracovní
skupiny pro ověření životnosti cementobetonových
krytů vozovek na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Řešení této aktivity bylo zakončeno certifikací
metodiky zaměřené na analýzu mikrostruktury
betonu kombinací zařízení SEM/EDX.

Výsledky byly průběžně publikovány v ČR
i v zahraničí.
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